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Stukje van de redactie 
 
Beste lezers, 
 
Hierbij het laatste clubblad van dit seizoen alweer. Het slottoernooi zit er 
alweer aan te komen en dat betekent dat het badmintonseizoen ook alweer 
bijna over is. Wij van de redactie wensen iedereen een prettige en sportieve 
zomervakantie toe  en hopen dat iedereen na de vakantie weer heelhuids en 
vol conditie terug komt. 
 
De redactie, 
 
Dennis Westhuis (westhuis@xs4all.nl) 
Jeroen Jongman (jeroenjongman@yahoo.co.uk) 
 
 

Activiteitenkalender 
 
Datum Activiteit Sportzaal 
21 augustus 2007 eerste training wedstrijdspelers jeugd 

en senioren 
De Brake en 
De Feithenhof 

5 september 2007 eerste speelavond recreanten 
woensdag 

De Brake 

7 september 2007 eerste speelavond vrijdag De Brake en 
De Feithenhof 

17 oktober 2007 Herfsttoernooi De Brake 
23 oktober 2007 geen training jeugd (herfstvakantie) De Feithenhof 
26 oktober 2007 geen speelavond jeugd (herfstvakantie) De Brake en 

De Feithenhof 
 

Voor up to date en verdere informatie zie: 
 

 

mailto:(westhuis@xs4all.nl)
mailto:(jeroenjongman@yahoo.co.uk)
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Nieuws van de voorzitter 
 
Alweer het laatste clubblad van dit seizoen. Een nieuw seizoen werpt alweer 
zijn schaduwen vooruit. Dat geldt zowel voor B.C.Hellas, als voor de 
Nederlandse Badminton Bond ( NBB). 
Deze laatste heeft besloten dat de doelgroep jeugd van 8 tot en met 15 jaar 
extra aandacht behoeft. Daarnaast wil de bond het imago van de 
badmintonsport verbeteren. Dit alles moet ook een verdere groei van 
aangesloten leden tot gevolg hebben. In 2008 streeft men naar 65.000 leden 
en in 2012 wil de bond 85.000 aangesloten leden hebben. Het project “ 
jeugdconcept” hoort bij te dragen aan bovengenoemde doelstelling. 
Jeugdbadminton moet aantrekkelijker worden waardoor ledengroei bij de jeugd 
ontstaat. B.C.Hellas heeft momenteel 227 leden. Per 1 juni hebben we 
natuurlijk weer een aantal afmeldingen, maar we hopen te eindigen rond de 
200 leden, waarvan ongeveer de helft uit jeugdleden bestaat. Er zijn ook weer 
groei mogelijkheden binnen B.C.Hellas. Op de vrijdag kunnen in de Brake weer 
nieuwe jeugdleden instromen. De eerste aanmeldingen zijn er alweer. Naast 
de oproep in de plaatselijke kranten, kunnen vooral de reeds lid zijnde 
jeugdleden veel betekenen in het promoten van onze vereniging. Ook 
seniorleden wordt gevraagd actief jeugdleden te activeren om eens een 
bezoek te brengen aan de jeugdtrainingen. Mogen we op onze leden rekenen 
? Voor informatie verwijzen voor jeugdleden naar Nelly Stoffer en voor 
seniorleden naar Hanny Westhuis. 
We kunnen dus ook beperkt seniorleden opvangen op de woensdagavond in 
het nieuwe seizoen. Verder zijn nieuwe adverteerders van harte welkom. Wie 
meldt de eerste aan ? 
In de afgelopen periode hebben nogal wat evenementen plaatsgevonden: 

- competitie- en niet competitie spelers zijn naar Heerde geweest voor 
een toernooi 

- in t’ Harde was ook een toernooi georganiseerd, waaraan diverse 
jeugdleden hebben deelgenomen 

- dan het groots opgezette jeugdtoernooi van Henk de Boer op 31 maart 
met veel ondersteunende leden, wat opnieuw een geweldig goed 
toernooi is gebleken 

- dan de clubkampioenschappen op 14 april wat m.i. in zijn nieuwe 
opzet bizonder goed is verlopen    

Wie zijn agenda alvast bij wil werken, kan het Kersttoernooi inboeken op 7 en 
28 december 2007 is er een leuke avond gepland voor vrijwilligers. Meer 
nieuws hierover volgt. 
De komende weken moeten de puntjes op de i gezet worden voor het nieuwe 
seizoen zodat we in augustus goed van start kunnen gaan. 
Alle leden alvast een goede zomervakantie toegewenst. 
 
Henk Beijert. 
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Mededeling van de jeugdvertegenwoordigster 
 
Beste badmintonners, 
 
Het is alweer een tijdje geleden, maar er is weer heel veel gebeurd bij de 
jeugd. Zo zijn wij de afgelopen 3 maanden naar verschillende toernooien 
geweest. Al weer een tijdje geleden, maar 3 maart zijn we met een stel 
kinderen naar Heerde geweest. Dit keer mocht de competitiejeugd ook mee. 
Helaas hadden er niet genoeg ouders zich op gegeven om te kunnen rijden. 
Gelukkig stonden Henk Beijert en Patrick Hoogendoorn paraat en hebben ons 
naar Heerde gebracht. Ik hoop dat als ik de volgende keer een toernooi 
organiseer er wel genoeg ouders zijn die ons naar een toernooi willen brengen 
en ook weer terug. Eind maart was het regiojeugdtoernooi in Nunspeet, lekker 
dichtbij en iedereen kon op de fiets. Het was een leuk en druk bezocht toernooi 
en natuurlijk een aantal prijzen mee naar huis. En als laatste zijn we 21 april 
naar het toernooi van ’t Harde geweest. Dit toernooi wordt altijd gespeeld in 
Elburg. Een heel stel jeugdleden zijn op de fiets gegaan. Hartstikke gezellig en 
natuurlijk het papattje op de terugweg was erg leuk. 
Deze toernooien zijn natuurlijk niet de enige dingen die wij doen. We trainen 
elke week heel hard voor een diploma. We hebben daarom ook examens, 
deze hebben we op verschillende data gehouden, omdat er een aantal 
kinderen de eerste keer er niet waren. Iedereen die het examen heeft gedaan 
is ook geslaagd. Daarom van harte gefeliciteerd van jeugdvertegenwoordigster 
en de trainers. Het was weer een heel gepuzzel, maar het is weer gelukt, de 
teamindeling van de competitiejeugd is weer compleet. De indeling vind je 
ergens anders in dit blad. Er komt nog 1 klein toernooitje aan voor de 
recreantenjeugd, de jeugd op de vrijdagavond in de Brake, want op 29 juni, de 
laatste avond willen we graag een vriendjes/vriendinnetjestoernooitje 
organiseren. Vraag een vriendje of een vriendinnetje of ze het leuk vind om te 
komen en neem ze mee. Verdere informatie die krijg je nog. Wil je een andere 
keer iemand mee nemen, dan kan dit natuurlijk ook. Weet jij nog iemand die 
het leuk vind om op badminton te komen, neem hem of haar mee, want voor 
volgend jaar kunnen we weer nieuwe jeugdleden aan nemen in elke leeftijd. 
Wil je wat meer informatie, wil je bijvoorbeeld weten op welke dagen er wel 
training is en wanneer niet, kijk dan op internet, want hier staat het altijd op. 
Ook kan je mij bellen, mijn nummer staat in dit blad. Als ik niet opneem, spreek 
dan alsjeblieft mijn voicemail in, dan weet ik wie er heeft gebeld en kan ik weer 
terugbellen. Ook kan je op dit nummer even bellen als je een keer niet komt, dit 
is voor ons trainers heel erg fijn om van te voren te weten, zodat wij hiermee 
rekening kunnen houden. 
 
De sportieve groeten, 
De jeugdvertegenwoordigster 
Nelly Stoffer 
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Nieuwe seizoen 
 
Een nieuw seizoen is aanstaande, dus actie, actie, actie……………… 
 
In de week van 17 september start de eerste competitie speelweek. De 
scholen starten hun lesweek op 3 september 2007. We hebben dus relatief 
gezien een korte trainingsaanloop tot de wedstrijden. Elke wedstrijdspeler, 
junior of senior, zal zelf aan zijn of haar conditie en fysieke kracht moeten 
werken. Wat kun je in de voorbereidende periode doen ? 

1) de algemene conditie op peil brengen/houden door 2X per week een 
duurloop te houden van minimaal 20 minuten. Vraag een maatje mee 
te lopen voor de veiligheid en samen lopen voorkomt meestal 
afzeggingen. Probeer een vast route en probeer de afstand langzaam 
te vergroten 

2) dan het verhogen van de duursprint/ reactie snelheid over 7 meter ( 
half badmintonveld) zowel in voor-, zijwaarts-, en achterwaartse 
richting. Zet 2 attributen zeven meter uit elkaar ( 2 stoelen of 2 emmers 
o.i.d.) en tik deze in de hoogste snelheid aan. Pleeg een opbouw in het 
aantal sprints. Oefen achterwaarts zowel in hoogste snelheid, als in 
chassee passen achterwaarts. 

3) vergroot de kracht in je slagarm. Dit kan in een opbouw in armdrukken 
of bij een muur naar voren vallen, je gewicht opvangen met je handen 
en je weer at te duwen van de muur tot stand. Hoe meer afstand 
tussen voeten en muur, hoe zwaarder de belasting voor je armen. 
Voor het aantal bewegingen geleidelijk op. 

 
Veel succes met de oefeningen en vooral een fijne vakantie periode 
toegewenst. 
Tot ziens eind augustus. 
 
Henk Beijert.   
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Jeugdtoernooi 2007 
 
Zoals jullie allemaal weten is op 31 maart het jeugdtoernooi van Henk weer 
geweest. Ook dit jaar was het weer een drukte en gezelligheid van jewelste. 
Met meer dan 350 wedstrijden op één dag, met clubs uit de hele regio, konden 
de jeugdige spelers de hele dag volop badmintonnen.  
De temperatuur was die dag wel wat gestegen in de zaal door alle 
inspanningen, maar desondanks zijn er helemaal geen blessures 
voorgekomen.  
Dit jaar was het voor het eerst dat we verblijd werden met het bezoek van een 
Referee, jawel allemaal heel officieel. Zo blijkt maar dat we naamsbekendheid 
krijgen. Het was fijn dat de Referee er was en voor zover we konden zien heeft 
hij genoten van de dag. Het rapport wat hij ons zal toesturen zal hopelijk 
hetzelfde bewijzen.  
Het toernooi was natuurlijk ook dit jaar weer goed georganiseerd door Henk en 
consorten (eigenlijk meer door Henk, wij deden wijs mee J ) Alle wedstrijden 
liepen op tijd, geen klachten gehad en we waren klaar binnen de geplande tijd. 
Het toernooi was om 9 uur begonnen en tegen een uurtje of 7 waren we klaar, 
inclusief de prijsuitreiking.  
Naar onze mening heeft iedereen een leuke dag gehad en wij denken dat het 
volgend jaar weer net zo leuk zal worden als dit jaar. We hopen dan ook dat 
iedereen zich weer volop inschrijft en weer met ons mee gaat genieten van een 
leuke dag vol badminton fun. 
 
Blijf spelen en blijf op de benen, 
 
Maaike en Denise. 
 

• De uitlsagen staan op de volgende pagina 
• Foto’s kan je vinden op www.bchellas.nl 

http://www.bchellas.nl
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ME 13 jaar niet comp: 
1e T. Amerongen 
2e J Willems 
3e R Prakken 

ME 13 jaar comp: 
1e J v/d Jagt 
2e R de Boer 
3e J van Rooyen 

VE 13 jaar comp 
1e D Jansen 
2e D Salawan Bessie 
3e H Bos 

GD 13 jaar comp 
1e J van Rooyen en R Stolvoort 
2e D Valk en N Dekker 
 

MD 13 niet comp 
1e T Amerongen en R Prakken 
2e J Willems en M Thomassen 

MD 13 comp 
1e R de Boer en J v/d Jagt 
2e M Brouwers en J van Rooyen 

VD 13 jaar niet comp 
1e S van Vliet en M de Jong 
M Hoogeveen en M Graafland 

VD 13 jaar 
D Janken en D Salawan Bessie 
D Koelewijn en H Tinge 

ME 15 jaar comp 
1e B Casteel 
2e J van Diermen 
3e M Luchtenmeyer 

VE 15 jaar niet comp 
1e M Schaap 
2e J van Maanen 
3e R Vis 

VE 15 jaar comp 
1e S Baak 
2e R Anderson 
3e E de Ridder 

GD 15 jaar comp 
1e T Epema en M Hilbrands 
2e M Luchtenmeyer en R Andersson 
 

MD 15 jaar comp 
1e J van Diermen en P Dijkhuizen 
2e W ter Haar en A Hopman 

VD 15 jaar comp 
1e R Andersson en M Hilbrands 
2e M Westerhof en M Luitjes 

ME 18 jaar comp 
1e M Beullens 
2e M Riewald 
3e L Molenkamp 

ME 18 jaar niet comp 
1e R Heek 
2e J de Graaf 
3e C Walhout 

VE 18 jaar comp 
1e L Voskuilen 
2e D v/d Wal 
3e M Verstappen 

VE 18 jaar niet comp 
1e I Duyst 
2e R Olthuis 
3e F Zwep 

GD 18 jaar comp 
1e M Beullens en A van Buerink 
2e R Baak en D v/d Wal 

MD 18 jaar comp 
1e M Beullens en R Baak 
2e D Schutte en M Tolsma 

VD 18 jaar comp 
1e S Baak en D v/d Wal 
2e T Bos en L Voskuilen 

MD 18 jaar niet comp 
1e J de Graaf en C Walhout 
2e R Heek en D hoeve 

VD 18 jaar niet comp 
1e L Hoeve en F Zwep 
2e R Vis en R Olthuis 
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Clubkampioenschappen 2007 
 
Helaas ontbreekt er dit keer een stukje over de clubkampioenschappen, dus 
hierbij alleen de uitslagen 
 
HE comp 
1e Stephan 
2e Henk 
3e Peter 
 
HE recr 
1e Wijnand 
2e Lennard 
3e Wim 
 
HD 
1e Peter en Arno 
2e Freek en Wijnand 
3e Stephan en Henk 
 
DE Comp 
1e Bertina 
2e Maaike 
3e Connie 
 
DE recr 
1e Yvonne 
2e Joke 
3e Gerlinda 
 
DD  
1e Marjan en Jannet 
2e Gerda en Hanny 
3e Maaike enWilma 
 
GD 
1e Arno en Marjan 
2e Henk-Jan en Maaike 
3e Jan-Willem en Nelly 
 

 
Foto’s zijn te vinden op www.bchellas.nl

http://www.bchellas.nl
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Recreantentoernooi 2007 
 
Onlangs hebben we een recreantentoernooi gehad van BC Hellas in de Brake. 
De opkomst was groots en gezellig waardoor de sfeer meteen gemaakt was 
voor die avond.  
 
Er werd de hele avond gedubbeld, en elke keer als we gingen wisselen, 
wisselde je ook met een andere partner. Het waren dubbelspelen van 2 keer 
10 minuten. De puntentelling liep gewoon door wanneer je wisselde van 
speelveld. Dat was leuk spelen, gevarieerd en elke keer weer anders, dus een 
spannende uitslag! 
 
Het toernooi begon om 20.45u en we wisselden om de 15min.  
Zo heeft iedereen die avond met elkaar gespeeld en dat heeft leuke en goede 
resultaten opgeleverd! 
 
Om 23.00u was het toernooi afgelopen en de uitslag werd direct bekend 
gemaakt in dezelfde zaal. 
Alle winnaars kregen een prachtige chocolade medaille. 
(dus wat je er net had afgesport, kon je er nu weer aansnoepen!) 
 
De uiteindelijke uitslag voor het recreantentoernooi luidde als volgt :  
 
Uitslag heren :  
1. Dennis E. 
2. Bert van Z. 
3. Jan-Willem 
 
Uitslag dames :  
1. Rina 
2. Anita 
3. Cora 
 
Uitstekende prestaties dus!  
Er was ook nog een poedelprijs en die is gewonnen door Robert. 
 
Achteraf gezien was er een foute puntentelling. Voor diegene, Volgende keer 
beter.  
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en op naar het volgende toernooi. 
Alle badmintonners van BC Hellas : bedankt voor alle sportieve inzet en 
gezelligheid!  

 
Dennis Edwards
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Wijsheden van Wijnand 

Wijnand van den Broek wil ook graag een kleine bijdrage leveren aan het 
clubblad. Daarom zal hij in elke editie een aantal interessante dingen over 
badminton opzoeken die jullie in de wijsheden van Wijnand kunnen teruglezen. 

Bad-min-ton volgens Kramers Woordenboek.  

[bedmint?n] (Eng) (het) uit India afkomstig spel waarbij met lichte rackets een 
shuttle heen en weer over een net wordt geslagen. 

Ook wel badmintonnen genoemd.  
 
Badminton is één van de meest populaire sporten ter wereld omdat de 
badminton sport uitermate geschikt is voor alle leeftijdsgroepen en 
spelniveaus. Voor mannen en vrouwen, voor binnen en buiten kan badminton 
uitgeoefend worden.  
 
Badminton wordt hoofdzakelijk gespeeld in een zaal, noodgedwongen omdat 
de lichte officiële badmintonshuttle te gevoelig is voor windinvloeden.  

Badminton kan wel buiten gespeeld worden met een zwaardere plastic 
badmintonshuttle. Speed-badminton is een nieuwe variant die uitermate 
geschikt is voor outdoor - sportactiviteiten.  
 
Voor wie een badmintonracket nog nooit in handen heeft gehad, kan toch 
enorm veel plezier beleven in deze attractieve sport. Omdat de 
badmintonshuttle niet de grond mag raken, vereist dit goede reflexen en een 
behoorlijk potje conditie.  
 
Badminton gespeeld door professionele spelers wordt gezien als de snelste 
indoorsport ter wereld. 
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Het bankpraatje 

 
Naam Marjolein v/d Bunte Voogd 
Beroep Knipster bij Ricci (stof knippen voor 

stoelen) 
Getrouwd      Ja met Richard 
Geboorteplaats Portugal 
Heb je kinderen? 2 jongens Lars en Thymo 
Wat zijn je hobby’s? Badminton, tuinieren, kleding maken. 
Hoelang zit je al op badminton? Ongeveer 7 jaar 
Waarom heb je voor deze sport 
gekozen? 

Het spelvorm en je speelt niet in team 
verband. 

Speel je op beide avonden? Af en toe. 
Wat vind je van deze avond? Leuk en gezellig. 

Doe je nog aan andere sporten? Nee 
Wat vind je van de toernooien? Ik doe nooit mee.. 
Wat zou je doen met 1 miljoen 
euro? 

Wereld reis maken met gezin. 

Wat is het leukste moment wat je 
hebt meegemaakt? 

Geboorte van mijn kinderen. 

Wat is je lievelingseten? Broodje kebab 
Favoriete muziek? Live, the Cure Googoodolls 
Heb je nog een tip of suggestie 
voor de club? 

Geen tip of suggestie. 

 
Door: Hanny Westhuis 
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Algemene informatie: 
 
Correspondentie-adres en ledenadministratie 
Mevr. G.H. Gellaerts-van der Hoek 
Koningin Beatrixstraat 32 
8071 LB Nunspeet 
Tel.: 0341-253093 
E-mail: hellas@badminton.nl 
 
Historie 
Op 11 maart 1975 is de badmintonclub opgericht als een afdeling S.V. Hellas 
’63. Sinds 1 juli 1978 is de vereniging zelfstandig geworden onder de naam 
B.C. Hellas. B.C. Hellas is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond 
(N.B.B.) 
 
Leden 
B.C. Hellas kent de volgende groepen leden, recreanten en wedstrijdspelers. 
Wedstrijdspelers nemen als vaste speler/speelster deel aan de districts- of 
bondscompetitie. Deze twee groepen zijn weer onderverdeeld in: 

• Jeugdleden (tot 18 jaar) 
• Seniorleden (vanaf 18 jaar) 

 
Speelavonden 
Woensdagavond Recreanten 20:30 / 23:00 uur 
Vrijdagavond Jeugd (7 t/m 12 jaar) 18:00 / 19:15 uur 
 Jeugd (13 t/m 18 jaar) 19:15 / 20:30 uur 
 Recreanten 20:30 / 23:30 uur 
Dinsdagavond Jeugd (competitiespelend) 19:00 / 20:15 uur Feitenhof 
 Senioren (competitiespelend)  20:15 / 22:00 uur De Beemd 
 
Internet Site B.C. Hellas 
Sinds 2002 heeft B.C. Hellas zijn eigen Site. 
Deze is te vinden onder : www.bchellas.nl 
 
Materiaal en kleding 
Leden van B.C. Hellas dienen geëigende correcte kleding te dragen. 
Shuttles zijn in de zaal aanwezig; voor een racket dient men zelf te zorgen. 

mailto:hellas@badminton.nl
http://www.bchellas.nl
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Contributie 
 
De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) 
vastgesteld en dient per half jaar te worden betaald via een verstrekte 
acceptgiro. 
 
De contributie bedraagt momenteel: 
Seniorleden € 60,- Per half jaar 
Jeugdleden € 38,- Per half jaar 
Seniorwedstrijdspelers € 28,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Jeugdwedstrijdspelers € 14,- Extra t.b.v. trainingsavonden 
Rustend lid € 21,- Per half jaar 
 
Bij aanmelding is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd: 
Voor seniorenleden € 15,- 
Voor jeugdleden € 10,- 
 
 
 
Aan- en afmelden 
Aanmelden als lid gebeurt door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier 
is verkrijgbaar bij de ledenadministratie of bij de vertegenwoordiger in de zaal 
Afmelden is eenmaal per kalenderjaar mogelijk, te weten voor 1 juni. Het 
afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. De 
ledenadministratie zal uw afmelding schriftelijk bevestigen. 
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Het ABC van badminton 
 
Als introductie voor nieuwe badmintonspelers, en voor hen die al een tijdje 
bezig zijn maar nooit precies hebben begrepen waarmee, hierbij deel 2 van de  
verklarende woordenlijst met de belangrijkste termen in het moderne 
badminton:  
 
IJzer • Uitsluitend gebruikt als uitroep ('Shit! IJzer!') wanneer de shuttle slecht 
wordt geraakt. Ook wel: 'Shit! Hout!'. Stamt nog uit het verre, verre verleden, 
toen rackets nog niet werden gemaakt van koolstofvezelversterkte polycyclisch 
autoclaaf verwerkte thermohardende composieten, maar van hout en ijzer.  
 
In • Badminton is nog wispelturiger dan de mode. Wat de ene dag in is, is de 
volgende dag weer *uit.  
 
Lob • Deel van de hersenen waar zich het Badmintoncentrum bevindt.  
 
Mixen • Elke partij met vier deelnemers die geen *damesdubbel of 
*herendubbel is. Wordt meestal voorafgegaan door de uitnodiging: 'potje 
mixen?'. Ook: gemengd dubbel.  
 
Naturistencampingbadminton • Heeft nog minder om het lijf dan 
*campingbadminton. 
 
(het) Net • Cruciaal badmintonwoord. Een shuttle is net *in, net *uit, in het net 
of net niet. Helaas ligt het copyright van het woord bij KPN, dus niet hardop 
uitspreken.  
 
Overhead • Nog moeilijker dan *backhand.  
 
Overhead-forehand-clear • Echt heel, heel erg moeilijk, vooral om uit te 
spreken.  
 
Racket • Engels voor 'herrie' of 'kabaal'. Sla er maar eens mee tegen een 
trommel, winkelruit of voetbalsupporter.  
 
Rally • Slagenwisseling. Waarschijnlijk als uitdrukking in gebruik geraakt na de 
beroemde knokpartij bij de 24-uurs herendubbel in Monte Carlo (1917).  
 
Service • Vriendelijkheid jegens de tegenstander: na een (gewonnen) *rally 
wordt de *shuttle opgeraapt en beheerst in de richting van de tegenstander 
geslagen, die ermee mag doen wat hij wil (maar liever niet terugslaan).  
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Shuttle • Heen en weer, steeds maar heen en weer. Genoemd naar het 
bekende onverslijtbare ruimtevaartuig van de Amerikanen. Een shuttle die na 
één keer vliegen aan de kant gaat noemen wij een 'wubbo'.  
 
Side-by-side • Spelsysteem waarbij de spelers naast elkaar verdedigend 
staan opgesteld.  
 
Single • Leuke alleenstaande die op zoek is naar een andere leuke 
alleenstaande om een lekker potje te....  
 
Smash • Keiharde rotklap.  
 
Smash-return• Mij-heb-je-niet-met-je-keiharde-rotklap!  
 
Uit • alles behalve *in.  
 
Verlenging • Leek het puntensysteem bij badminton een wonder van eenvoud, 
krijgen we bij 20-20 ineens tennisachtige toestanden!  
 
Vogeltje • uit Amerika overgewaaide aanduiding ('birdie') voor *shuttle. Ook: 
pluimpje, sjuutje.  
 
Voor-achter • Ingewikkeld spelsysteem dat geheel anders is dan *side-by-
side.  
 
Zeperd • In de competitie met 8-0 verliezen van De Vijand  
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 De jarigen van dit seizoen  
 

 Juni   Juli  
5 Lennard Bossenbroek 1 Attila Ruszó 
6 Jan Duin 1 Erik Leutscher 
6 Gerrit Eilander 1 Christiaan Meijer 
7 Hendri van 't Ende 3 Anouk van den Berg 
8 Melvin Veira 3 Marijke Voerman 

12 Friedy Wisselink 6 Isabel Jonker 
17 Reinalda Sanders 6 Manon v.d. Berg 
18 Anita Ouwendijk 7 Joyce Plaggenborg 
18 Agnes Doorneweerd 10 Erik Vredeveld 
21 Anne Akkerhuis 10 Kelly Dubbelman 
24 Stephan Zernitz 11 Henry Raggers 
26 Patricia Kestens 12 Marc Konings 
26 Gretha van Bronswijk 18 Leon Schouten 
29 Jos Maas 20 Bertina Grootkarzijn 

   24 Manuel vd Veen 
   25 Gerda v Bronswijk 
   27 Henk Jan vd Voort 
   28 Anja Beek 
   29 Dennis Edwards 
   30 Jordy Sweers 
   31 Hans Hannessen 
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 Augustus  

1 Freek Kroese 
3 Nelly Stoffer 
6 Esther Gouman 
8 Wim Engeltjes 
8 Demi Sweers 
9 Mirna Schouten 

10 Corry Reiman 
12 Joachim Plaggenborg 
14 Chantal Koolhaas 
18 Marc Veldkamp 
22 Yoeri Kroon 
27 Bert Vierhout 
28 Bjorn van Veelen 
30 Erik Weerd 
30 Marjan Timmermans 
30 Erik Schep 

 
 
 
 

Allemaal gefeliciteerd namens BC Hellas!
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